2 nye kollegaer til produktionen hos SSI Diagnostica A/S, Hillerød
SSI Diagnostica søger to kolleger til vores produktionsteam. Der er tale om 2 stillinger med et
alsidigt indhold, hvor vi lægger vægt på at fremme et godt fagligt miljø med dygtige og engagerede
kollegaer. Den ene er en deltidsstilling (30 timer) med mødetid kl. 7.30, den anden er en
fuldtidsstilling (37 timer) med mødetid efter aftale.
Dine arbejdsopgaver
De fleste arbejdsopgaver udføres i renrum, hvor der anvendes heldragt og hårnet.
Stillingen på 37 timer
• Produktion af medier tappet i rør på store hhv. små fyldemaskiner
• Afvejning af kemikalier
• Rengøring af anvendte autoklaver
Stillingen på 30 timer
• Produktion af agarplader på fyldemaskiner
• Rengøring af fyldemaskiner samt tilbehør
• Etikettering og pakning af rør
• Betjening af pakkerobot
For begge stillinger gælder, at såfremt arbejdsopgavernes art eller mængde ændrer sig over tid, og
du har de fornødne kompetencer, forventer vi, at du er fleksibel mht. at kunne flyttes til andre
områder på SSI Diagnostica.
Din baggrund
Vi forestiller os, at du er uddannet laborant, industrioperatør, procesoperatør eller har anden
relevant uddannelse, men det er ikke et krav.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejde i en kvalitetsstyret aseptisk produktion, og
har erfaring med betjening af automatiske fylde– og pakkemaskiner.
Derudover skal du være mødestabil, engageret, have gode samarbejdsevner og ordenssans samt
en god fysik og et godt humør.
Du tilbydes
Du vil komme til at arbejde i en virksomhed, hvis produkter er med til at gøre en positiv forskel i
verden. I det daglige er vi en arbejdsplads med ”højt til loftet”, god trivsel, motionsmuligheder og
frugtordning.
Interesseret:

Tiltrædelse

Så send ansøgning og CV i PDF-format til:
recruitment@ssidiagnostica.com
Vi vurderer løbende ansøgere, og når vi har fundet den rette kandidat
tages annoncen ned. Hvis du er interesseret, så vil vi opfordre dig til at
søge hurtigst muligt.
Hurtigst muligt, da vi gerne vil holde samtaler i ugerne 40-43.

Har du spørgsmål

Manager Marion Krontoft, mobil: +45 2058 5289

Ansøgningsfrist

Om SSI Diagnostica
SSI Diagnostica beskæftiger godt 100 medarbejdere, har en omsætning på ca. DKK 170 mio.
Vi udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostiske produkter til klinisk mikrobiologi, veterinær
diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.
Virksomheden er pr. 1. oktober 2016 blevet en privatejet virksomhed.
Du kan læse mere om os på www.ssidiagnostica.com

